
بسم اهللا الرحمن الرحیم

صلو على رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم

وقلوا ال الھ اال اهللا

٢٠٠٥الفصل االول مقدمھ في الي اس بي

٢٠٠٥اظن انھ معروف كیف الدخول الى الفیجول بیسك 

وساوفیكم بشرح ابتدائي لصنع برنامج عارض 
صور

وتعمل تطبیق ویندوز new projectاوال تفتح مشروع جدید 
windows application

:وھذه ھي اول صفحھ  ولعلكم تعرفوھا

vbھذا كتاب ال  اعداد الطالب حسین محمد 2005
حسین المفلحي
الجزء االول



صندوق االدوات رقم واحد ھو
windows appتطبیق ویندوزھو ٢ورقم 
ھو صفحات المشروع٣رقم 
ھو خصائص المكونات٤رقم 

اوال نجرب برنامج صغیر یطبع لك رسالھ على الشاشھ 

labelوعنوان textboxوصندوق نصbuttonاوال نختا ر زر

fromونرتبھم على  االطار 



ونعمل لھم alignمن centerتنسیق نعمل لھم ترتیب ونخلیھم وسط formatومن 
make sme sizeحجم متساوي من 

ثم نفتح الكود حق الزر
ونكتب ھذا الكود

Label1.text=textbox1.text
وھذا الكود 

النص الذي في مربع النص جربوlabel یطبع في العنوان 

ا برنامج یفتح الصورنأتي الى الموضوع الرئیسي وھو كیف انش
ونختار من صندوق االدوات كما في الصوره ونرتبھم 

وھذه الصوره توضح ذالك



٣رقم buttonستھ 
١في الصوره رقم labelو

)pic)وسمیناه من الخصائص٢ومربع صور رقم
)(op)وسمیناھا من الخصائص٤رقمopendialogboxو

Savedialogboxمن الخصائصوسمیناھا٥رقم(sa()(
,colordialogboxوسمیناھا من الخصائص٦رقم)co(

قلوا ال الھ اال اهللا



ونكتب في زر فتح صوره الكود التالي

كود حلو صح:شرح الكود 

اول سطر نعرف متغیر من نوع صوره

للبحث عن الملف المراد فتحھ ولتكن صورهوسطر ھثاني 
فھو یستخدم لتفادي مشكلھ االخطاء try catchاالمر اما

فمثال عندفتح ملف صوت فأ ھنا یكون خطأ كبیر الن صندوق الصور
ما یفتح اال صور فأن ھذه الجملھ تحل ھذه المشكلھ وعند الخطا تعطیك رسالھ 

"الرجا اختیار صوره"ئت والرسالھ ھي واكتب في الرسالھ ما ش

والسطر الثالث 
و نجعل المتغیر من نوع صوره یساوي الصوره التي فتحتھاھ

تساوي المتغیرpictureboxلل imageوبعدین نجعل الخاصیھ 

وجمیع االكواد ھو من تفكیري اهللا وھذا الكود لم لنقلھ من أي مكان فھو من راسي
یخلي عقلي

والي معھ كود ثاني یجربھ

Dim ima As Image

        Op.ShowDialog()

Try
            ima = Image.FromFile(Op.FileName)
            Pic.Image = ima

Catch
            MsgBox("الرجاء اختیاؤ ("صوره

End Try



ثم نكتب في زر حفظ الصوره

ولعلھ معروف لك
بس ھنا لما تحفظ الصوره

jpgتتأكد تحفظھا مع امتداد 

وتكتب في زر اكتب اسمك

ھذا الكود لیس تابع للبرنامج الصور بس ھو زیاده من عندي
ولنسمیھ مثال الكتابھ عنوان على الصوره

قلوا ال الھ اال اهللا

Try
sa.ShowDialog()
Catch
ima.Save(sa.FileName)
End Try

Dim x As String
        x = InputBox("ادخل امسك من ("فضلك

        Label1.Text = x



وفي زر تلوین خلفیھ اسمك تكتب الكود التالي

ومن ھذا الكود ممكن تغیر فیھ لتلون خلفیھ الصوره
اومربع نص

او زر وغیره 
حلو صح

وفي زر عن البرنامج اكتب أي حاجھ وان كتبت

endوفي اخر زر أي الخروج ممكن تكتب
بس انا حبیت اضیف شي یفیدكم  فأدعو لي

Co.ShowDialog()
Dim x As Color

        x = Co.Color
        Label1.BackColor = x

MsgBox("برنامج صغري من اعداد حسني حممد حسني الیافعي املفلحي
الرشیدي ("almoflhy2020@yahoo.com برید

Dim r As String

        r = MsgBox("هل انت متأكد من ,"اخلروج
MsgBoxStyle.YesNo)

If r = vbYes = True Then
End

Else
Me.Show()

End If

mailto:almoflhy2020@yahoo.com


ھذا وجزاكم اهللا الف خیر ال تنسونا بالدعا
واي استفسار او أي مشكلھ یرجى مراسلتي

قلوا ال الھ اال اهللا

ھذا برنامج یفتح صوره 
اشتیكم تجربو تعملو برنامج یفتح ملف صوت ویشغلھ 

معي اواذا ما عرفتم تواصلو



ھذا ھو اجز االول 
والجزء الثاني الذي یریده یراسلني على البرید

com.yahoo@2020Almoflhy
com.yahoo@2020Aleafay

00967734283019او االتصال

اعداد حسین محمد حسین المفلحي
طالب في جامعھ االندلس صعاء


